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Fondo Europeo de Desarrollo Regional                                           Una manera de hacer Europa 

 ASPECTES LEGALS PER ESTAR AL DIA EN EL TEU COMERÇ 
CASUÍSTIQUES EN L’APLICACIÓ DEL RGPD I DELS CONVENIS AMB LA SGAE  

 
Objectius 
La finalitat de aquestes jornades son les de donar al comerciants una visió amplia dels diferents aspectes 
legals en l’aplicació de les normatives vigents i  veure d’una manera pràctica quina ha estat l’experiència 
dintre del sector en la seva aplicació.  
 

Continguts / Temari 
1a part: SGAE  

 L’actitud de la SGAE per tal que els petits comerciants s’associïn a aquest organisme ha creat 
inquietud entre el teixit comercial de Catalunya. Explicarem com s’ha de reaccionar davant 
d’aquesta entitat. 

 Què és i què no és la SGAE 

 El concepte “comunicació pública” 

 Normativa espanyola i Normativa europea 

 El posicionament del TJUE (Tribunal de Justícia de la Unió Europea) 

 Qui està obligat a pagar i qui no 

 Com actuar davant una visita de la SGAE 
 
2a part: RGPD 

 Visió general del Reglament general de Protecció de Dades i la seva aplicació en el petit i mitjà 
comerç. 

 Conceptes essencials del RGPD i diferències amb la LOPD 

 Anàlisi de riscos 

 Principis de tractament RGPD 

 Documents rellevants i informació obligatòria RGPD 
 

Metodologia 
Jornades de 4 hores on veurem diferents aspectes legals a tenir en compte en l’aplicació de les 
normatives així com veure experiències que han viscut empreses del sector comercial. 

 

Data, horari i lloc 
30 de setembre de 2019, de 10:00 a 14:00 hores  
Fundació Clerc i Nicolau – Carrer Nou, 53 - Figueres 
 

Finançament  
Formació gratuïta pels assistents. 

Aquesta actuació és una iniciativa de les Cambres de Comerç i compta amb el recolzament i 

finançament del “Secretaria de Estado de Comercio”  i els fons FEDER dintre del marc del “Programa  

de Apoyo al Comercio Minorista 2019”. 

 
 


